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10:16  Frederikssundsvej  Trafik ulykke  To køretøjer kørt sammen, alle personer var ude af køretøjerne ved Beredskabets ankomst. Anlagt  
nakkekrave på en patient, begge involverede personer blev kørt på hospital af ambulancer.  
Foretaget oprydning og rengøring af kørebanen for div. Vragrester og olie.  
 

11:02  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:20 Hornemanns vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

14:21 Skallerne  Brandalarm  Mindre røgudvikling fra køleskab, beredskabet bragte køleskabet ud i det fri. 

16:18 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem 3 biler på motorvejen. Spærret to spor for Avedøre Havnevej (X1) sikring af  
skadestedet, trafikken kunne fortsætte med nedsat fart i inder spor og nødspor. Ingen fastklemte 
personer, tre personer overleveret til ambulancetjenesten. Foretage oprydning og flytning  
af køretøjerne til nødsporet. Motorvej lukket ca. 8 minutter mens køretøjerne blev flyttet. 
Overdraget skadestedet til politiet. 

 
16:27  Edith Rodes Vej  Eftersyn   Eftersyn for røglugt. Ved beredskabets ankomst konstateres der røglugt på trappe ved opgang til  

hovedbygning. Potteplante med træflis fundet med en mindre glødebrand. Slukket med 5 l. vand. 
 

18:21 Nestors alle  Ild i bygning  Blind alarm, asfalt arbejde forvekslet med ildløs.  

18:53  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:31  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
20:04  Tryggevældevej  Naturbrand   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være røg fra grill i privat  

have. Beboer slukket for grillen.  
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20:37  Oehlenschlægersgade  Ild i bygning   Korslutning i neonskilt havde givet en mindre flamme i butiksvindue. Dør sprængt for adgang til  
butik. Eftersyn foretaget med termisk kamera. Intet at bemærke. Politiet overtaget. 
 

22:47  Næstvedgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
23:38 Asylvej  Eftersyn  Mindre røgudvikling fra senge linned, beredskabet slukkede og tilkaldte skadeservice firma. 

23:49  Stæhr Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet lynnedslag.  
 
00:10  Nitivej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

00:18  Nansensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:19  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:40  Sjælør Boulevard  Eftersyn   Eftersyn af nedsivende vand i lejlighed. Konstateret lidt dryppende vand fra lampeudtag. Vandet  

opsamlet. Bygningen var under tagrenovering, hvorfor yderligere begrænsning ikke var muligt for  
beredskabet. Aftalt at politiet kontaktede entreprenøren for udbedring, alternativ skadeservice 
firma.  
 

00:48  Frejasgade   Røg fra lejlighed  Mindre glødebrand i skraldespand. Lettere røgudvikling i lejlighed. Ej behov for skadeservice.  
Politiet overtaget skadestedet.  
 

01:09  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:10  Nørre Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
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01:12 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem 2 biler motorvejen, ingen alvorlig personskade. Foretaget sikring  
af skadestedet samt oprydning på vejen. 
 

01:16 Roskildevej  Eftersyn  Blind alarm, beredskabet fandt ingen ting og returnerede. 

01:45  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad. 

02:38  Valbyholm   Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

03:57 Hornemanns vænge Brandalarm  Ild i viskestykke, slukket ved beredskabets ankomst. 

04:56  Peter Graus Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:57 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm, idet der ikke var et brand alarmerings anlæg på adressen. 

05:18  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:19 Sallingvej  Ass Politi  Afskærmning af skadested. 

 

 


